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Til NaturErhvervsstyrelsen 

Angående udtalelse vedr. forespørgsel om hensigtsmæssigheden i at kal-

ke juletræskulturer på randzonejord efter at de er etableret 

I mail af 22. marts 2013 har NaturErhvervstyrelsen fremsendt følgende forespørgsel 

og kommentarer til DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug:  

 

I forbindelse med den videre udmøntning af reglerne for dykning i randzonerne, er 

der opstået et spørgsmål i relation til anvendelse af jordforbedringsmidler, idet loven 

ikke direkte omtaler et forbud mod sådanne produkter. Derfor spørger vi om: 

  Er det hensigtsmæssigt at kalke juletræskulturer efter at de er blevet etableret, 

idet der øvrigt ikke må anvendes gødning til kulturerne ? Umiddelbart er det 

vores opfattelse, at når juletræskulturer bliver etableret, så er der foretaget en 

kalkning hvis behov.  

 Er der grund til at tro at, at man vælger at udskyde en del af kalkningen til 

senere. 

 

Nedennævnte besvarelse er efter telefonisk uddybning af forespørgslen  udarbejdet af 

seniorforsker  Martin Jensen, Institut for Fødevarer: 

 

Som udgangspunkt vil kalkning af jord altid blive gennemført forud for etab-lering af 

en juletræskultur, så pH grundlaget er dækket i hele kulturperioden på 6-9 år (1). 

Udbringning på bar jord er teknisk set nemmest og billigst og indarbejdning af kalk i 

jordens dyrkningszone kan nemt gøres med standard landbrugsudstyr.  

 

Etablerede juletræskulturer på arealer, der efterfølgende er udlagt til randzone, vil 

normalt ikke have behov for kalkning, da dette vil være udført før plantning. En nor-

mal opkalkning af dyrkningsjorden vil almindeligvis holde pH på et acceptabelt ni-

veau i et antal år afhængig af jordbund, og derfor normalt ikke give behov for ekstra 

kalkning indenfor en juletræsalder.  

 

Nordmannsgran til juletræer dyrkes normalt optimalt ved et relativ lavt pH, nord-

mannsgran og nobilis har optimum ved 5,8-6,2, rødgran 4,5 - 5,0, fyr 6-7 (2). Nord-

mannsgran og rødgran gror udmærket ved pH ned til 4,5. Høj pH over 6,5 undgås 

helst, da det kan give kalkklorose (pH induceret mangel på jern og mangan) (2), som 
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giver uønskede lysegrøn-gullige nåle, der er ødelæggende for kvaliteten. Kalknings-

behovet for at justere pH skal derfor ses i lyset af en stor tolerance for lav pH i jule-

træsproduktion. 

 

Udbringning af løs kalk i eksisterende juletræsplantninger vil kræve anvendelse af 

specielt udbringningsudstyr, der sikrer at planterne ikke rammes af kalken, da nålene 

vil kunne svides af kalken. Manuel udbringning kunne gennemføres forsigtigt, men 

vil være en økonomisk dyr metode. Udbringning af kalkgranulat, der ’løber’ af plan-

terne efter udspredning, vil formodes at være en mere sikker metode med mindre ri-

siko for svidninger. Efter en udbringning af kalken vil den ligge på jordoverfladen, og 

kun langsomt bevæge sig ned i dyrkningszonen, hvor pH ønskes justeret. Det er ikke 

tilladt at bearbejde jorden i randzoner og derfor kan kalken ikke med mekaniske me-

toder nedbringes og indarbejdes i jorden. Ved en evt. overfladekalkning vil man der-

for på kort sigt forvente at opnå en begrænset effekt på pH i hele rodzonen og en for-

sinket effekt afhængig af en række naturlige processer, der vil nedvaske kalken over 

tid. Specifik viden om hastigheden af nedvaskningen af kalken eller om hvor hurtigt 

pH ændres i hele dyrkningszonen under disse specielle betingelser er ikke fremskaffet 

til denne besvarelse, men kan potentielt belyses af AU forskere med speciale i ernæ-

ring og jordbundsforhold.  

 

 

1) Dyrkningsvejledning Skovdyrkerne. 

http://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsaktuelt/juletraeerogklippegroent/bevoksnin

gspleje/goedskning/reaktionstalph/ 

 

2) Christensen, CJ, Frahm, A., Christensen, BK., Damgaard I., Klausen K., Søn-

nichsen K., Christensen P., Theilby F., Gejl U., Geil L. 2006. Dyrkningsvejledning for 

juletræer dyrket efter tankegangen om inte-greret produktion 

http://www.christmastree.dk/media/80350/IP_2_Vejledning.pdf 
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